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 صورة السعادة في مقابل صورة الشقاء 

 اإلمام الشهيد البوطي

 08/10/2010املوافق  1431، شوال 29، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

  إمياانً   املؤمن  حياة  يف  جذورها  وترتسخ   تتنامى  إذ  السعادة  صورة   اثنتني،  صورتني  أمام  اليوم  أضعكم  تعالوا
 أيضاً   جذوره  ترتسخ  إذ  الشقاء وصورة   منه،   دان  قد  احملتوم  األجل  أن   رأى  ومهما  العمر  به  امتد  مهما   ابهلل  حقيقياً 

 مستكرباً   أو  بربوبيته  جاحداً   وخالقه  مواله  عن  حمجوابً   عاش  مث  ومن  ذاته  عن  حمجوابً   عاش  الذي  اإلنسان  حياة  يف
 منه. قريباً  أصبح  قد املوت  أن رأى  وكلما األجل به امتد كلما   كيانه  يف رسوخاً  شقاؤه ويزداد شقاءً  يزداد عليه،

 مواله  من  يتلقى  أن  البد  ابملنعم،  إليه  تفد   اليت  النعم  يربط  وهو  يعيش  أن  البد  فهو  حقاً   ابهلل  املؤمن  أما 
  أن   البد   املؤمن  فإن   مث  ومن  وتعاىل  سبحانه   هللا   من  أتتيه   حب  رسائل  أهنا  على  ُُتصى  ال   اليت  املكرمات   وخالقه
  لذاته  التعظيم ومشاعر اهليبة  مشاعر جوارحه بني تتنامى ما مبقدار وخالقه ملواله احلب مشاعر جواحنه  بني تتنامى
 . العلية

  وألحالمها   شبابه  ألهواء  يستجيب  نفسه  رأى  ومهما  العيش  رغد   يف  يتقلب  نفسه  رأى  مهما  املؤمن  هذا
  أن  والبد  وخالقه  مواله  إىل  والتعظيم  ابحلب  ذاته  الوقت  يف  متجهة  القلبية  مشاعره  تكون  أن   البد  شبابه  وألحالم

  أن  البد  ينتهي،  وال  يبلى  ال  عيش  رغد  نعيماً،  به  وجل  عز  هللا   وعده  الذي  ابملآل  ينتظره،  الذي  ابملآل  شعوراً   يزداد
 عهد  تناسى  أو  نسي  فالشيخوخة  الكهولة  مدارج  يف  ودخل  كيانه  من  الشباب   عهد  انطوى  فإذا.  بذلك   يشعر
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 يتقلب  اليت  احلياة  من  رحلته  ساعة  دنت  كلما  وخالقه،  مواله  من  بقربه  واستأنس  حياته  من  وىَل   الذي  الشباب 
 أما  هلوه،  أايم  أما  حياته،  ماضي  أما.  وتعاىل  سبحانه  هللا  به  وعده  قد  مبا  أنساً   وازداد  مواله  إىل  اشتياقاً   ازداد  فيها
 الننت  رائحة  منه  فاحت  قد  آسن  طعام  إىل  إنسان  ينظر  كما  إال   إليها  ينظر  ال  ابهلل  املؤمن  اإلنسان  فهذا  شبابه   أايم
 إىل   مشدوداً   املستقبل،  إىل  مشدوداً   جتده   وإمنا   األحالم  أو  ابآلمال  وال  ابلذكرى  ال   إليه  يعود  ال  عنه،   يعرض   فهو

  اْلَماَلئ َكةُ  َعَلْيه مُ  تَ تَ نَ َزلُ  اْستَ َقاُموا مثَُ   اّللَُ  َرب َُّنا قَاُلوا اَلذ ينَ  إ نَ ﴿ قال:  إذ وتعاىل سبحانه هللا  بيان وصفها اليت الساعة
ُروا  َُتَْزنُوا  َواَل   ََتَاُفوا  َأاَل  جْلََنة    َوأَْبش  نْ َيا  احْلََياة    يف    أَْول َياؤُُكمْ   حَنْنُ .  ُتوَعُدونَ   ُكنُتمْ   اَليت    اب  َرة    َويف    الدُّ   َتْشَته ي   َما  ف يَها   َوَلُكمْ   اآْلخ 

يمٍ  َغُفورٍ  مّ نْ  نُ ُزالً . َتَدُعونَ  َما ف يَها َوَلُكمْ  أَنُفُسُكمْ     .[32-30: فصلت] ﴾ َرح 

  آخذاً   نعيمها،  مائدة  على  وجيلس  متعها  يستقبل  الدنيوية  حياته   يف  عاش  املؤمن،  اإلنسان   شأن  يكون  هكذا 
 املشاعر منه اجتهت ورعوانته  رغائبه وتقلصت شبابه أايم انطوت  فإذا حياته،  عاجل يف  به وجل عز هللا يكرمه ما

 .  به وجل عز هللا وعده الذي املستقبل إىل

  الواحد وأخذ حياهتم   يف الكهولة عهد وىَل  شيوخاً  رأيت لكم،  أصفها  اليت الصورة هذه  بعينَ  رأيت وكم وكم
 أبذهاهنم  أو  بنفوسهم  تطوف  لعلها  األسى  مشاعر  عن  أحبث  أخْذتُ   رويداً،   رويداً   إليه  يدنو  املوت   رائحة  يشم  منهم
  إليه،   مقبلون   هم  مبا  األنس  مظاهر  إال  وجوههم  يف  رأيت  ما  وهللا  ال  إليهم،   فشيئاً   شيئاً   يدنو   الذي  املوت   من  خوفاً 

 وجل عز  هللا   وعدهم  الذي  اليوم  إىل  الشوق  مظاهر  إال  وكالمهم  ألسنتهم  على  تبدو   اليت  مشاعرهم  يف  وجدت   ما
  السبب؟ ما  نعم،. عنها أعرضوا حياهتم من اخلوايل األايم به،

  هلم،   وجل  عز  هللا  ورمحانية  وجل  عز  ابهلل  صلتهم  عرفوا  له،  عبيداً   أنفسهم  عرفوا  أن  بعد  هللا  عرفوا  أهنم  السبب 
 إىل  منهم  الواحد  آل  إذا  فكيف  الدنيا  العاجلة  يف  ذلك   وتعاىل،  سبحانه  هللا  من  تباعاً  أتتيهم  اليت  حبه  رسائل  رأوا

 مرحلة يف  ذلك  بعد ودخلوا التوبة أدركتهم مث هللا صراط عن  الشرود من ماضٍ  هلم كان  الذين حىت وخالقه. مواله
  رأيتهم   جواحنهم،  بني  اخلوف  مشاعر  على  ويتغلب   عليهم  يهيمن  الرجاء  رأيت  –  أرى  أزال  وال  –  رأيت  الشيخوخة

  معىن  مع  ميل  وال  يعيش  منهم  الواحد  رأيت  هلم،  مبغفرته  واألمل  وتعاىل  سبحانه   هللا   رمحانية  من  مشاعر  يف  يتقلبون
- 31:  ق]  ﴾َحف يظٍ   أََوابٍ   ل ُكلّ    ُتوَعُدونَ   َما  َهَذا.  بَع يدٍ   َغرْيَ   ل ْلُمَتق نيَ   اجْلََنةُ   َوأُْزل َفت  ﴿  وتعاىل:  سبحانه  هللا  قول
32  ] 
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  إىل   أعود  كنت  ما  وسرعان  أتيه  كنت  هللا،  إىل   وأعود  أؤوب   مث  أحنرف  كنت  أواابً،  كنت  لقد:  قائلهم  يقول 
 وجل.   عز   هللا  إىل  األوبة  كثري  كنت  أيضاً   ولكن  الشرود  كثري  كنت  وإن  حىت  لتقول  تدركن  البشرى  هي   وها  هللا، 

  تفارق  تكن   مل  البشرى  ضياء   ولكن  النزع   ساعة  يف  ووقعوا  املرض   فراش  على  متددوا  من  الناس   هؤالء  يف  رأيت
  وهذا   النزع،   من  يعان   وهو  ربه   من  البشارة   يتلقى  كان   –  اليقني  علم  هذا  أعلم  وأان   –  أحدهم  إن   بل  وجوههم،

   لعباده العلية ذاته على قطعه هللا وعد

نْ َيا   احْلَياة    يف    اْلُبْشَرى  هَلُمُ .  يَ تَ ُقونَ   وََكانُواْ   آَمُنواْ   اَلذ ينَ .  ََيَْزنُونَ   ُهمْ   َوالَ   َعَلْيه مْ   َخْوف    الَ   اّللّ    أَْول َياء  إ نَ   َأال﴿    الدُّ
َرة   َويف    [  64-62: يونس] ﴾اْلَعظ يمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذل كَ  اّللّ   ل َكل َمات   تَ ْبد يلَ  الَ  اآلخ 

    ﴾يَ تَ ُقونَ  وََكانُواْ  آَمُنواْ  اَلذ ينَ ﴿ هللا؟؟ أولياء هم ومن 

  يقوله  الذي  هذا  عليه  يصدق  اإلنسان  هذا  ولكن  املعاصي  محأة  يف  متقلباً   حياته   ماضي  يف  املتقي  كان   رمبا 
   وجل. عز هللا

  وخالقه   مواله  عرف  الذي  حقاً   املؤمن  اإلنسان  حياة  يف  جذورها   وترتسخ   تتنامى  كيف  السعادة  إىل  إذاً   أرأيتم 
 إال  –  ربه  عرف  وقد  –  اإلنسان  هذا  يزداد  لن  فالشيخوخة  الكهولة  إىل  الشباب   جتاوز  مهما   العمر،   به  امتد  مهما

 نشوة.  إال سعادة،

  عن   حمجوب    هو  إذاً   ذاته،  عن  حمجوابً   هويته،  عن  حمجوابً   حياته   عاش  إنسان  األخرى،  الصورة  إىل  تعالوا 
  مائدة   على  جيلس  الشباب   ريعان  يف  ومالذّ ه ،  ألهوائه  عبداً   يعيش  لرعوانته،   عبداً   يعيش  اإلنسان  هذا  وخالقه،  مواله

 احلدود،   من  حدٍّ   أبي   يلتزم  أن   ودون  ضابط  أي  دون   وطاب   لذَ   ما  كل  منها   وينال   املائدة   هذه   من  يقطف  الشباب،
 الشباب   انقضى.  واألهواء  والرعوانت   اللهو  مائدة  على  فيها  يرتبع  اليت  الساعة  هذه  إال  الدنيا  من  يعلم  ال  إنه

 وطويت  األهواء  هذه  إىل  منه  تتجه  كانت  اليت  والرغائب  املشاعر  وتقلصت  ابلشيخوخة  تنذر  اليت  الكهولة  وجاءت 
 يعيش  كان  األسى،  مشاعر  إهنا  الوحشة،  مشاعر  إهنا  كيانه؟  تغزو  اليت  املشاعر  ما  متعته،  فيها   جيد  كان  اليت  املائدة
 العدم،  وادي  إىل  الوصول  ينتظر  إن  ينتظره؟  الذي  ما   إذاً   وفارقته،  عنه   أدبرت   ذي  هي  وها  اخلوايل  الساعات   لتلك 
 مواله  يعرف  ال   عاش  ألنه  كآبةً   وازداد  وحشة  ازداد  العمر  به   امتد  فكلما  وهكذا  العدم،  ظالم  إىل  الوصول  ينتظر
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 جيد   ال  ويسرة  مينة  يلتفت  اليوم  فإنه  مث  ومن  وأهواءه  رعوانته  يعبد  شهواته،  يعبد  ذاته،  يعبد  عاش  وألنه  وخالقه
 شقائه.  مشاعر من أساه، مشاعر من كآبته،  مشاعر من ينتشله هذا معبوده جيد  ال يُنجده، هذا معبوده

 لكم  أقوله  الذي  هذا  مآله  يكون  أن  البد  هويته،  على  يتعرف  وال  هللا  يعلم  ال  عاش  من  حال  هي  هذه  نعم، 
  واحد  ما   هلل،  عبوديته   جاحداً   هللا  عن  معرضاً   حياته  عاش  إنساانً   رأيت   ما  رأيتها،   أيضاً   الصورة  وهذه .  هللا   عباد   اي

 ووجدت  إال وجهه، على الكآبة ظَُللَ  ووجدت  إال الشيخوخة مرحلة يف الشباب  عهد بعد  رأيته الناس هؤالء من
  أن  إال  أبداً   احلالة  هذه  عن  يشذّ   ما  أجد   ومل  أجل   لسانه،  يف  وتسري  كيانه  على  هتيمن  والشقاء  واحلزن  األسى  ظَُللَ 

 واجلاحدين،  املستكربين  ينتشل  أال  قضت  هللا  سنة  أن  أعلم  وأان   هللا،   إىل  ويؤوب   فيعود  هؤالء  من  واحداً   هللا  يتدارك
   االحنراف. وإىل املعاصي إىل ضعفهم ساقهم الذين الذين الضعفاء ينتشل قط، اهلداية إىل ينتشلهم أال

   لكم أقوهلا اليت احلقيقة هذه جتسد مشاهد أمام أضعكم. هللا عباد  اي نتمثلها أن  ينبغي احلقيقة هذه 

  هذه  من  رحلته   ساعة  جاءت   ملا   األموي،   العهد   يف  كانوا   الذين  التجار  أعظم  من  اتجر   املبارك   بن   هللا   عبد 
 فَ ْليَ ْعَملْ   َهَذا   ل م ْثل  ﴿  قائاًل:   ويبتسم  يضحك   رأوه   حوله   من  الذين  الناسُ   رأى  املوت   سياق   يف   ووقع  الدنيا   احلياة

ُلونَ   البشرى   هذه  ولعل  املوت،  سياق  يف   املبارك  بن  هللا   عبد  تلقاها  اليت  البشرى  هي  تلك   [61:  الصافات ]  ﴾اْلَعام 
 بنفسه.  جيود وهو يراها كان  اليت اآلالم على تغلبت

 بل:  قائالً   عليهم  ردَ   كرابه،  وا  يقولون  حوله  ممن  بعضاً   مسع  املوت   سياق  يف  وقع  عندما   عنه  هللا  رضي  بالل 
 عليها.  الدالة املشاهد من سلسلة لكم أسرد أن بوسعي  احلقيقة هذه وصحبه.  حممداً  األحبة  نلقى غداً  واطرابه

  إال  الدنيا  احلياة  هذه  من  ارُتل  ما  طويالً   أو  قصرياً   عمراً   ذلك   بعد  عاش  هللا  إىل  واتب   آب   إنسان  من  كم  
  الذي  العهد  هذا  يف  تؤرخ  أن  ميكن  صور  وأمامي  ذلك   أقول  بل  افرتاضاً   ذلك   أفرتض  ال  نعم،  البشارة،  تقلى  أن  بعد
 فيه. حنن

  هللا،   عن  حمجوابً   عاش  إنساانً   تصوروا   –   والعافية  العفو  ولكم   يل  هللا  وأسأل  –   صحيح أيضاً   العكس  ولكن 
 مناذج   رأيت!  املوت؟  سياق  يف  وقوعه  يكون  كيف  وتعاىل،  سبحانه  هللا   بكتاب   مستهزئً   هللا،  كلمات   على  مستكرباً 

 وهذه  –   علمت  ولقد  والعافية،  العفو  يسأله   هللا   إىل  يلتجئ  أن   إال  ذلك   أمام  اإلنسان  يستطيع   ال  القبيل  هذا  من
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 صاح   املوت،  سياق   يف  وقع  مث   املرض  به   واشتد   مرض   وجل  عز   هللا   على  املستكربين  هؤالء  من  واحداً   أن  –   حقيقة
  حنبه   وقضى  جاء،  الذي  هذا  ألقتل  ابملسدس  آتون  املسدس؟  أين  املسدس،   آتون:  أسرته  أفراد  من  حوله  ملن  يقول
  أن  وجل  عز  هللا   وشاء   املوت   ملك   رأى  حقيقة،   هذه .  امسه  لكم  لذكرت   شئت   ولو   املسدس،  آتون:  يصيح  وهو
 الدنيا.  احلياة  هذه من رحيله ساعة يف كلمات   استكباره ماضي يفرز

 مواله  عن  اته  الذي  للعبد  والثانية   ربه،  عرف  الذي  املؤمن  لإلنسان  األوىل  الصورة  صوراتن؛  مها:  هللا  عباد 
   واحد.  اجتاه ذي نفقٍ  يف  يسريان كالمها  والثان األول. وتعاىل سبحانه  وخالقه

  وطاب،  لذَ   ما   كل  فيها   واحةٍ   إىل  يتجه  إمنا  أنه   يعلم  وهو   إال  النفق  هذا  يف  يوغل  فال  حقاً   ابهلل   املؤمن  أما 
  فهو   اآلخر  أما  واستبشاراً،  سروراً   وجهه   وازداد  الواحة  هذه  على  مقبل  أبنه  يقيناً   ازداد  النفق  هذا  يف  أوغل  فكلما
  ظالمه   أطبق  كلما  النفق  هذا  يف  أوغل  كلما  سد،   هناية  إىل  يسري  أنه  ذاته  النفق  يف  جانبه  إىل  يسري  وهو  يتصور

 عنه.   له  رجعة وال سد  إىل سينتهي أنه يعلم  ألنه خناقه على

 .ابحلسىن  لنا خيتم أن  وجل عز هللا وأسأل األول الفريق من وجَعَلَنا أكرمنا أن وجل عز هللا فلنحمد 

 العظيم. هللا  وأستغفر هذا قويل أقول


